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Projekt ’Tekstilsymbiose Herning’ søger erfarne CØ-konsulenter  
 

Hovedopgaven omhandler udvikling og beskrivelse af nye cirkulære forretningsmodeller inden for genbrug 
og genanvendelse af tekstiler. Dette skal udarbejdes af en fagkyndig konsulent bistået af projektets 
partnere og LDCs faglige kompetencer Der udbetales en voucher af 30.000 kr. pr. SMV- deltagervirksomhed, 
som er de centrale og eneste støtteberettigede virksomheder i projektet. 

Del leverancer: Udarbejdelse af plan (roadmap) for implementering af virksomhedens cirkulære 
forretningsmodel, beskrivelse af cirkulær forretningsmodel / -spor og plan for virksomhedens overgang til 
cirkulær forretningsmodel samt udarbejdelse af en kort 1 sides udkast til case-beskrivelse for 
virksomhedens i samarbejde med LDC. 

Læs mere om ’Tekstilsymbiose Herning’ og baggrunden for projektet via dette link 
 

Om projektet mere detaljeret 
Lifestyle & Design Cluster (LDC) gennemfører i tidsperioden januar 2021 til december 2022 projektet 
’Tekstilsymbiose Herning’. Tekstilsymbiose Herning er et 2-årigt projekt (2021-2022) støttet med 9,05 mio 
fra Den Europæiske Regionalfond og 3,44 mio. kr fra de decentrale erhvervsfremmemidler. 

Efter en 6 mdrs konceptualiseringsfase starter projektets virksomhedsrettede del fra sommeren 2021 med 
rekruttering af 25 deltagervirksomheder (primært SMVere samt innovatører og større virksomheder), som 
sammen med projektets partnere skal udvikle og afprøve nye cirkulære forretningsmodeller qua 
pilotprojekt i økosystemer ud fra hovedsageligt indsamlede husstandstekstiler og deadstock egnet til en 
genbrug eller genanvendelse.  

Dette arbejde forventes ca. 7-8 måneders varighed for virksomhederne, der primært skal onboardes fra 
Herning og Ikast-Brande-området (1. rekrutteringsrunde), men forventes at åbne op for deltagere i resten 
af Region Midtjylland samt øvrige DK (2. rekrutteringsrunde). Overgangen fra 1. til 2 runde forventes at 
finde sted midt i efteråret alt afhængig af rekrutteringen. 

LDC har som operatør en faciliterende rolle, men opgaven skal løses i tæt samarbejde med en eller flere 
konsulenter med relevante faglige kompetencer inden for genbrug og genanvendelse tekstiler samt 
projektets partnere. 

Projektet har til formål at give den deltagende SMV-virksomhed: 

- Mulighed for at blive firstmover med en ny afprøvet forretningsmodel som en del af 
økosystemerne(værdikæde) bestående af en eller flere virksomheder, innovatører (se bilag på sidste 
side over en idealmodel vedr. sammensætning af et muligt økosystem.)  

- Mulighed for at fremtidssikre virksomheden ved at udnytte tekstile affaldsstrømme mere effektivt og 
dermed gøre dens produkt / virksomheden grønnere 

- Indsigt i cirkulær økonomi og det forretningsmæssige potentiale, der ligger i at udvikle virksomheden i 
retning af en cirkulær forretningsmodel i form af en række pilotprojekter bestående af andre SMVere, 
innovatører (iværksættere og studerende) samt evt. store virksomheder foruden projektets partnere 
(NGOere, vidensinstitutioner samt lokale og nationale erhvervsfremmeaktører).  

https://ldcluster.com/portfolio-item/tekstilsymbiose-herning-ny/
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Om opgaven/ leverancerne 
Som led i gennemførelse af projektet ønsker LDC at invitere konsulenter med relevant viden og 
kompetencer inden for genbrug og genanvendelse af tekstiler til at indsende en ansøgning med bilag om at 
blive forhåndsgodkendt som konsulent i projektet. Vi søger fagkyndige konsulenter med viden og 
kompetencer indenfor analyse og rådgivning vedr. ressourceanvendelse og potentiale i forhold til udvikling 
af cirkulære forretningsmodeller af tekstile ressourcer. 

Der skal udarbejdes en konkret ny cirkulær forretningsmodel for den enkelte virksomhed og evt. en fælles 
løsning for et økosystem (netværk /partnerskab) af virksomheder med samme type udfordring. Hver 
virksomhed og dens værdikæde er unik, og har forskellige udfordringer, der skal adresseres og inddrages i 
virksomhedens forretningsplan. 

En deltagervirksomhed kan alene max modtage 30.000 kr. fra projektet til brug for indkøb af en ekstern 
konsulent eller konsulentteam, men det må påregnes at økosystemerne i praksis består af 2 eller flere 
deltagervirksomheder, dvs. det samlede voucherbeløb bliver tilsvarende større ved 2 eller flere SMV-
deltagervirksomheder (2 x 30.000 kr = 60.000 kr, 3 x 30.000 kr = 90.000 kr etc.) 

Den ønskede konsulentydelse købes/vælges af den enkelte deltagende SMV-virksomhed, således at 
samarbejdsaftale / kontrakt indgås mellem den enkelte konsulent og den enkelte deltagende virksomhed, 
ligesom konsulentens betaling som udgangspunkt foretages af den enkelte virksomhed. I valget af 
konsulent vil konsulentens timepris fremgå tydeligt i kataloget, som vil ligge tilgængeligt på projektsitet. 
 
Konsulenter, som matcher de stillede krav, vil indgå i en pulje af konsulenter, som har mulighed for at blive 
tilføjet en dynamisk konsulentliste som potentiel rådgiver for de deltagende virksomheder. 

 I samarbejde med LDC og projektets partnere defineres CØ-konsulentens opgaver: 

 Udarbejdelse af plan (roadmap) for implementering af virksomhedens cirkulære forretningsmodel 
 Beskrivelse af cirkulær forretningsmodel / -spor og plan for virksomhedens overgang til cirkulær 

forretningsmodel samt udarbejde en kort 1 sides udkast til case-beskrivelse for virksomhedens i 
samarbejde med LDC. 

 Deltagelse i 1-2 faglige fælles workshops pr. økosystem samt afslutningsevent. 
 Samarbejde og forståelse for Erhvervsstyrelsens effektmålingsværktøj BBV, som skal udfyldes som 

en del af projektet. Denne del udarbejdes af én gennemgående BBV-kompetence fra LDC eller 
partnerkredsen er den primære udfører på opgaven. 

LDC og partnere står for research, dvs. en beskrivelse af virksomhedens værdikæde og 
ressourceanvendelse samt identifikation og validering af umiddelbare effektiviserings- og 
besparelsesmuligheder i virksomhedens værdikæde i pilotsamarbejdet. 

Aktører, der kan demonstrere de listede kompetencer, som er nødvendige for at løfte ovenstående 
opgaver, er velkomne til at sende et tilbud til LDC mhp. at opnå optagelse på projektets pulje af 
forhåndsgodkendte konsulenter. Konsulenter kan gå sammen i netværk af 2 eller flere konsulenter for på 
den måde at sikre både dybde og bredde i de kompetencer, som kan tilbydes.  

Virksomheden vælger konsulent 
Det er i sidste instans den deltagende virksomhed, som frit vælger den/de konsulenter fra samme firma, 
som virksomheden ønsker at samarbejde med. Valget kan ske ud fra puljen af forhåndsgodkendte 
konsulenter, men virksomheden kan også vælge at pege på en konsulent uden for puljen. I sidstnævnte 
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tilfælde skal LDC godkende den valgte konsulent efter samme udvælgelseskriterier, som i denne procedure. 
Markedsafsøgningen, som omfatter kontakt med min 3 forskellige konsulenter, skal skulle dokumenteres af 
SMV virksomheden via udfyldelse af en specifik erklæring, som LDC fremsender inden endeligt valg af 
konsulent. 

Ansøgningsprocedure – konsulenter med CØ-kompetencer inden for tekstil 
ressourceanvendelse 
Via Podio ansøgning ønsker LDC at modtage en ansøgning om forhåndsgodkendelse på 2 – max 4 A4-sider, 
hvor følgende er beskrevet: 

1. Tilbudsgivers faglige kompetencer og erfaring med at rådgive om og udføre ovennævnte opgaver. 
2. CV, inkl. referencer, for den / de konsulent(er) der skal varetage opgaven 

a. Såfremt der er flere personer i konsulenthuset, end det er muligt at angive på 2-4 A4-sider, 
må ansøgningen bestå af 2-4 A4-sider der beskriver ansøgers kompetencer og derefter 1 
side pr. konsulent, som kan/skal varetage opgaven. 

3. Oversigt over lignende / CØ-relaterede opgaver, som ansøgeren har været med til at løse som 
projektleder og/eller (ekstern) konsulent / rådgiver 

4. Ansøgers pris per leveret konsulenttime (ex. moms). Der kan kun angives én pris. Anvendelse af 
konsulenter med forskellige (interne) timehonorar er projektet uvedkommende. 

Ansøgningen skal desuden – som bilag - indeholde beskrivelser af den / de faglige tilgange og modeller, 
som konsulenten i udgangspunktet tænker sig at ville anvende. 

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra følgende kriterier og vægte: 

Kriterium Vægter med følgende procentsats: 
Erfaring med lign. opgaver 60 % 
Forretningsforståelse 
Faglige kompetencer (herunder 
design)  
Forståelse af opgaven 
Pris (honorar per time) 40 % 

 
Forståelse for krydsfeltet mellem CØ og digitale muligheder vil være en fordel i forhold til nogle af de 
deltagende virksomheder i projektet (dokumenteret erfaring er ikke et krav). 

De kvalitative kriterier vægtes som følger: 

Kvalitative kriterier Vægtning af kvalitative kriterier: 
Erfaring med lign. opgaver 30 % 
Forretningsforståelse 15 % 
Faglige kompetencer 30 % 
Forståelse af opgaven 25 % 

 

Krav og formalia vedr. udvælgelsesproceduren  
Annoncering, sagsbehandling og scoring af konsulenter til projektet er underlagt EUs krav om gode 
forvaltningsretlige procedurer 

https://podio.com/webforms/26509554/2008445
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vedr. saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, forbuddet mod varetagelse af uvedkommende hensyn, 
ligebehandlingsprincippet og proportionalitetsprincippet). 

Scoringen af de indkomne ansøgninger vil blive foretaget af flere medarbejdere i projektteamet, som vil 
vurdere ansøgningerne uafhængigt af hinanden. Evt. afslag vil blive oplyst om klageadgang. 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse som konsulent til ’Tekstilsymbiose Herning’ uploadet til Podio. Frist for 
indsendelse af ansøgninger er 02. september 2021.  

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 
Projektleder Frank Engelbrecht, frank@ldcluster.com 21740020 
Projekt- og researchassistent Gabriella Constantinou, gabriella@ldcluster.com 20 22 26 05 
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